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Oma talli-tunnus
Näyttelyihin voi ilmoittautua Heppajärjestelmän kautta

• Ilmoittamista varten tarvitset Omatallitunnukset

– Tunnushakemuksen voi täyttää Heppajärjestelmän (heppa.hippos.fi) etusivulla





Näyttelykalenteri
• Näyttelykalenterista löytyy koko vuoden näyttelyt

– Näyttelyn tyyppi (tamma-, varsa- tai orinäyttely)

– Ratsu- ja poninäyttelyissä arvosteltavat rodut

• Mikäli tämä kohta on tyhjä, voi näyttelyyn ilmoittaa

kaikkia jalostusohjesäännön mukaisia rotuja

– Jalostusarvosteltavien suomenhevosten arvosteltavat suunnat

• Muille kuin kalenterista löytyville suunnille ei ole

mahdollista jalostusarvostella

• Varsat voidaan arvostella mille tahansa suunnalle

– Viimeinen ilmoittautumispäivä, ilmoittautuneet ja tulokset



Näyttelyyn ilmoittautuminen



Näyttelyyn ilmoittautuminen 



Näyttelyyn ilmoittautuminen
• Täytä tarvittavat kohdat lomakkeesta

– Jalostusarvosteltavilla poneilla tulee valita suoritettavan käyttökokeen tyyppi (ajo/ ohjasajo/ratsain. 

Käyttökoe on vapaaehtoinen muilla ratsuilla ja poneilla, paitsi vuonohevosilla ja gotlanninrusseilla. 

• Huom! Vuonohevosilla ja gotlanninrusseilla vapautusta ajo- tai ratsastuskokeesta tulee anoa

Hippoksesta ennen ilmoittautumista!

– Kantakirjattavilla suomenhevosilla tulee valita kantakirjaussuunta.

• Valittavana vain ne suunnat, joille kantakirjaaminen on ko. näyttelyssä mahdollista.

• Varsoilla suunnan valitseminen ei ole pakollista.

– Näyttelyn järjestäjälle on mahdollista kirjoittaa viesti

vapaatekstikenttään.

• Kun kaikki tarvittavat kohdat on täydennetty, tallenna

ilmoittautuminen alareunan Tallenna-painikkeesta.

– Näytölle ilmestyy viesti ilmoittautumisen onnistumisesta.



Näyttelyyn ilmoittautuminen

Kun ilmoittautuminen on valmis, ilmestyy

ilmoittamasi hevonen heti Ilmoittautuneet-listalle.

• Voit poistaa ilmoittamasi hevosen näyttelystä

ilmoittautumisajan puitteissa.

– Avaa ilmoittautuminen ja klikkaa poista.

– Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoita poisjäännistä

näyttelyn järjestäjälle.



Näyttelymaksut 
• Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten

näyttelymaksut maksetaan näyttelypaikalla

näyttelykansliaan käteisellä.

• Ratsu- ja poninäyttelyiden maksut laskutetaan

– Ilmoittautumisajan päätyttyä lasku tulee ilmoittajan

sähköpostiin sekä Oma tallin Avoimet laskut-kohtaan.

• Huom! Laskun eräpäivä on päivä viimeisen ilmoittautumispäivän

jälkeen.



Kysyttävää?
• Suomenhevosten ja lämminveristen näyttelyasioissa ota

yhteyttä näyttelyn järjestävään hevosjalostusliittoon.

– http://www.hevosjalostusliitot.fi → Yhteystiedot

– Orinäyttelyasioissa ota yhteyttä Suomen Hippokseen

• Susanna Back puh. 020 760 5251, 040 505 8013, susanna.back@hippos.fi

• Ratsu- ja poninäyttelyasioissa ota yhteyttä Suomen Hippokseen.

– Sanna Uotila puh. 020 760 5257, sanna.uotila@hippos.fi

• Lisätietoja Heppa-järjestelmästä saat sähköpostilla heppa@hippos.fi tai

puhelimitse (klo 8.30-16) puh 020 760 5111 (Hinta kiinteästä verkosta 8,21

snt/puh + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh + 14,90 snt/min).



Tervetuloa näyttelyyn!


